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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ І ПРАВА 
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1. Профіль дисципліни 
 
 
 
 
 

Кафедра біоресурсів, 
аквакультури та 

природничих наук 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 Природничі науки 
Спеціальність: 103 Науки про Землю 
Освітньо-професійна програма: Науки про Землю 
Кількість кредитів – 4 
Загальна кількість годин – 120 
Рік підготовки – 4, семестр – 8 
Компонент освітньої програми: основнийий 
Цикл підготовки: професійний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач  
доктор геологічних наук, професор Половка С.Г., 
кандидат технічних наук, доцент Стріха В.Г. 

Профайл викладача  http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-odzp 

Контактна інформація Контактний E-mail:serge_polovka@ukr.net; 
Тел. моб. +38097-82-31-591 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=2584 

Консультації Онлайн консультація через Zoom, Viber щосереди з 12.00 
до 16.00 

 
3. Анотація до дисципліни 

Навчальна дисципліна «Технології відкритої розробки корисних копалин» є однією з 
основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців – 
бакалаврів з наук про землю.  

Знання сучасного обладнання та технологій розробки покладів корисних копалин, ви-
ймально-навантажувальних робіт, переміщення кар’єрних вантажів дасть можливість 
фахівців – бакалаврам з наук про землю раціонально видобувати природні ресурси та 
розробляти шляхи їх комплексного використання.  

Курс з дисципліни «Технології відкритої розробки корисних копалин» складається з 
трьох змістовних модулів (ЗМ), що поєднані за ознакою відповідності обсягу та змісту 
навчальної інформації: ЗМ1 «Гірські породи як об’єкт розробки. Розкриття кар'єрного поля», 
ЗМ2 «Виймально-навантажувальні роботи», ЗМ3 «Кар’єрний транспорт». 

Отримані знання майбутній фахівець може використовувати для роботи на гірничих 
підприємствах,  у науково-дослідних установах, у державних та відомчих структурних 
підрозділах та як засіб для вирішення задач щодо забезпечення комплексного раціонального 
використання природних ресурсів. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни Мета дисципліни: вивчення студентами теоретичних 

основ розробки родовищ, класифікації систем розробки, умов їх використання та основних 
технологічних параметрів.  

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна: 



загальні: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; прагнення до 
збереження природного навколишнього середовища. 

спеціальні: здатність здійснювати збір, реєстрацію і аналіз даних за допомогою 
відповідних методів і технологічних засобів у польових і лабораторних умовах; здатність 
проводити моніторинг природних процесів. 

В результаті засвоєння дисципліни формується інтегральна компетентність: Здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності 
предметної області наук про Землю або у процесі навчання із застосуванням сучасних теорій і 
методів дослідження природних та антропогенних об’єктів, та процесів із використанням 
комплексу міждисциплінарних даних та за умовами недостатності інформації. 

 
5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 20 2 
Практичні 22 4 
Самостійна робота 78 114 
Разом 120 120 

 
5.2. Формат дисципліни 

Формат проведення дисципліни: змішаний – поєднання традиційних форм навчання з 
елементами електронного навчання через систему Moodle. Для заочної форми навчання 
поєднання очного та дистанційного форматів викладання дисципліни. 

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
  з

а/
п 

Те
ма

 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Гірські породи як об’єкт розробки. Розкриття кар'єрного поля 
1 Т1 Загальні відомості про відкриті гірничі роботи 10 10 

2-3 Т2 Способи підготовки гірських порід до виймання 20 20 
4-5 Т3 Розкриття кар'єрного поля 20 20 
6-7 Т4 Відвалоутворення розкривних порід. 20 20 

Змістовий модуль 2. Виймально-навантажувальні роботи 
8-9 Т5 Виймально-навантажувальні роботи. 20 20 

Змістовий модуль 3. Кар’єрний транспорт 
10 Т6 Переміщення порід та вантажів залізничним транспортом. 15 15 
11 Т7 Переміщення порід та вантажів автомобільним 

транспортом. 
15 15 

Разом: 120 120 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система 

оцінювання дисципліни Участь у роботі впродовж семестру/іспит – 60/40 

Вага кожної активності 
здобувача вищої освіти 

Лекції – 1,0 бал за роботу під час 1 лекції, всього – 10 балів;  
Практичні – 4 бали за 1 заняття, всього 44 бали; 
Самостійна робота – 6 балів. 

Вимоги до курсової 
роботи (проєкту) 

Згідно методичних вказівок для виконання курсової роботи з 
дисципліни «Технології відкритої розробки корисних копалин» 



Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей 
студентів проводиться у вигляді семестрового іспиту. Підсумкова 
кількість балів за іспит (бали заокруглені до цілого числа) 
складаються із суми балів за відповіді на тестові питання.  
Максимально можлива кількість балів, отриманих на іспиті, 
дорівнює – 40. 
Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 
згідно кредитно -трансферної системи організації освітнього 
процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається 
за 100-бальною шкалою, тобто він формується з рейтингу 
виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 
60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Засвоєння здобувачем вищої освіти теоретичного та практичного 
курсу з навчальної дисципліни, сума балів, одержаних за 
результатами поточного контролю за всі види занять дорівнює 60 

Критерії оцінювання 

Сума балів за 100 бальною шкалою: 90-100 балів, оцінка в ECTS – 
A, значення оцінки  ECTS – «відмінно», рівень компетентності – 
високий (творчий), оцінка за національною шкалою – «відмінно». 
Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьо-
вує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання та 
вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, пере-
конливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
обдарування і нахили.  
 Сума балів за 100 бальною шкалою: 82-89 балів, оцінка в ECTS – 
В, значення оцінки  ECTS – «дуже добре», рівень компетентності 
– достатній (конструктивно-варіативний). Оцінка за національ-
ною шкалою – «добре». Здобувач вільно володіє вивченим 
обсягом матеріалу, застосовує його на практиці,  вільно розв’язує 
вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких незначна. 
Сума балів за 100 бальною шкалою: 75-81 бал, оцінка в ECTS – С, 
значення оцінки  ECTS – «добре», рівень компетентності – 
достатній (конструктивно-варіативний). Оцінка за національ-
ною шкалою – «добре». Здобувач вміє зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в 
цілому самостійно застосувати власну діяльність, виправляти 
помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтверд-
ження думок.  
Сума балів за 100 бальною шкалою: 64-74 бали, оцінка в ECTS – D, 
значення оцінки  ECTS – «задовільно», рівень компетентності – 
середній (репродуктивний). Оцінка за національною шкалою – 
«задовільно». Здобувач відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних Положень, за 
допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 
Сума балів за 100 бальною шкалою: 60-63 бали, оцінка в ECTS – Е, 
значення оцінки  ECTS – «достатньо», рівень компетентності – 
середній (репродуктивний). Оцінка за національною шкалою – 
«задовільно». Здобувач володіє навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину його відтворює на репро-
дуктивному рівні. 



Сума балів за 100 бальною шкалою: 35-59 балів, оцінка в ECTS – 
FX, значення оцінки  ECTS – «незадовільно з можливістю повтор-
ного складання семестрового контролю», рівень компетентності 
– низький (рецептивно-продуктивний). Оцінка за національною 
шкалою – «незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що становлять незначну частину 
навчального матеріалу.  
Сума балів за 100 бальною шкалою: 1-34 бали, оцінка в ECTS – F, 
значення оцінки  ECTS – «незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням  залікового кредиту», рівень компетентності – низький 
(рецептивно-продуктивний). Оцінка за національною шкалою – 
«незадовільно». Здобувач володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 
елементів, об’єктів.  
Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що 
здобувач має певні знання, передбачені програмою навчальної 
дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на 
рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використан-
ням основних теоретичних положень здобувач пояснює правила 
вирішення практичних завдань дисципліни; виконання 
практичних / індивідуальних завдань значно формалізовано (є 
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи).  

 
6. Результати навчання 

В результаті засвоєння дисципліни формуються такі програмні результати навчання: 
ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в області наук про Землю. 
ПР08. Обґрунтовувати вибір та використовувати польові та лабораторні методи для 
аналізу природних та антропогенних систем і об’єктів 
ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та повідомлення.  
ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 

досліджень, збору та обробки даних. 
 

7. Пререквізити 
Знання та навички, якими повинен володіти здобувач вищої освіти, щоб приступити до 

вивчення дисципліни, формуються в результаті вивчення таких попередньо прослуханих 
дисциплін: 

фізика; вища та прикладна математика; загальна екологія; ландшафтна екологія; геологія 
та геоморфологія; геоекологія; фізична географія; геоінформаційні системи та технології, 
мінерально-сировинна база світу; ресурси корисних копалин України; пошуки та розвідка 
корисних копалин; маркшейдерська справа; торфові родовища та їх розвідка; розробка 
торфових родовищ; видобування природного каменю. 
 

8. Політики дисципліни 
Студентам рекомендується відвідувати лекційні та практичні  заняття, оскільки лекція є 

основною формою проведення навчальних занять у ВНЗ, призначених для засвоєння 
теоретичного матеріалу, а метою практичного заняття є розширення, поглиблення й деталізація 
наукових знань, отриманих студентами на лекціях та у процесі самостійної роботи, і 
спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Форма проведення лекцій передбачає не лише надання лектором теоретичного матеріалу, 
а й залучення студентів до навчального процесу у вигляді діалогу для найкращого розкриття 
теми лекційного заняття. Здобувачам вищої освіти рекомендовано вести конспект, оскільки на 



лекційних заняттях наводяться теоретичні основи та розкривається сутність порушеного 
проблемного питання. Пропущені лекції студенти мають відпрацювати у визначені терміни та 
представити викладачу під час консультації, практичного заняття або за попередньою 
домовленістю з викладачем у інший спосіб. 

Завдання, передбачені програмою і винесені на практичні заняття, мають бути вико-
наними у повному обсязі. При виконанні індивідуальних завдань у вигляді реферату або 
науково-дослідної роботи не припустиме порушення академічної доброчесності. 

Значна частина теоретичного матеріалу, згідно вимог сучасної вищої школи, відведена 
на самостійне опрацювання, оскільки самостійна робота є основним засобом засвоєння 
студентом навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 
Індивідуальні завдання студента мають виконувати під час самостійної роботи в бібліотеці з 
науковими, фондовими матеріалами та періодикою з використанням сучасних засобів 
отримання інформації (мережі INTERNЕT) тощо. З метою забезпечення можливості для 
самостійного опрацювання навчального матеріалу, а також забезпечення рівного доступу до 
здобуття вищої освіти особами з особливими потребами, усі навчальні матеріали з дисципліни 
розміщені в системі дистанційного навчання ПНУ. Також, у разі необхідності студенти 
можуть отримувати консультацію викладача, використовуючи електронну пошту чи 
месенджери (Viber або Skype). 

Студенти також можуть отримати додаткові бали за позапрограмну ініціативну роботу, 
зокрема за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, у наукових 
конференціях  та  за наукові публікації. 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів проводиться у 
вигляді семестрового іспиту. Форма проведення іспиту – відповіді на тестові питання. Студент 
не може бути допущеним до складання іспиту, якщо не виконав передбачені програмою 
завдання і не отримав відповідної кількості балів. Підсумкова оцінка з дисципліни 
розраховується, як сума балів, отриманих під час поточного контролю, та балів, отриманих на 
іспиті. Здобувача вищої освіти слід вважати атестованим, якщо сума балів підсумкового 
контролю успішності становить 60 і більше балів.  

 
9. Технічне та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 
передбачають використання презентацій.  

Практичні заняття проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях з використанням 
комп’ютерних технологій та відповідних програмних засобів.  

 
10.  Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Технології відкритої розробки  корисних копалин. Маланчук З.Р., Гавриш В.С., 
Стріха В.А., Киричик І.М. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 285 с.  

2. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Т. IV “Виробничі процеси”: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком “Гірництво”.- 
Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 247 с. 

3. Бизов В.Ф. Основи технології гірничого виробництва. – Т. V “Технологічні засоби”: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком “Гірництво”.- 
Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 270 с. 

4. Бизов В.Ф., Дриженко А.Ю. Відкриті гірничі роботи. – Т. XIII “Виробничі процеси”: 
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком “Гірництво”.- 
Кривий Ріг: Мінерал. 2004. – 341 с. 

5. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки месторождений полезных 
ископаемых - Т. 1 - М.: Недра, 1971. - 512 с. 

6. Новожилов М.Г. Технология открытой разработки месторождений полезных 
ископаемых - Т. 2 - М.: Недра, 1971. – 552 с. 

 
Інформаційні ресурси 

1. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 
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